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                                                                                                              BU SAK NR.     20/06                          
                                                                                                              OKK SAK NR. 11/06 
                                                                 PROTOKOLL 

 
Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i bydel Grünerløkka 28.02.2006 kl. 
17.00-19.05 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.  
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Ingen saker meldt. 
 
OPPROP. 
 
Til stede: Per Gunnar Dahl (A) leder, Nina Græger (A), Heidi Iveland Strand (F), Ulf Novsett 
(H), Christin Aamodt (RV) f.o.m. sak nr. 09/06, Sven Erling Thorsen (V). 
 
Forfall: Silje Schei Tveitdal (SV). 
 
I stedet møtte: Kaare Ø. Trædal (SV). 
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Tilleggssaker fremmet av A om kino i Schouskvartalet 
og mulig etablering av sprøyterom i bydelen satt opp som sak nr. 09 og 10/06. Det ble meldt 
saker til eventuelt.  
 
OKK SAK NR. 06/06  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 07.02.2006. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
OKK SAK NR. 07/06  BYDELENS BARN I BEVEGELSE – FORSKNINGSRAPPORT 
FRA NORGES IDRETTSHØGSKOLE. 
Arkivnr. Saksnr. 
 
Finn Bovim, administrasjonen, orienterte om prosjektet. 
 
Vedtak: 
Saken tatt til orientering. 
 
OKK SAK NR. 08/06  BYDELSBARNEVERNET I OSLO KOMMUNE, 
OVERSENDELSE AV FORELØPIG RAPPORT TIL KOMMENTERING. 
REF. BU SAK NR. 13/06. 
Arkivnr. Saksnr. 



 
 

Saken skal til behandling på møte i bydelsutvalget 16.03.2006. Utdrag av rapporten fulgte som 
vedlegg til bydelsdirektørens redegjørelse. Hele rapporten er tilgjengelig på 
Kommunerevisjonens internettsider.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens redegjørelse punkt 1-5 tilsluttes. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
OKK SAK NR. 09/06  ETABLERING AV KINO I BYDEL GRÜNERLØKKA. 
REF. BU SAK NR. 29/06. 
Arkivnr.   
 
A’s forslag til vedtak: 
I media har det kommet fram at KLP eiendom som eier Schouskvartalet etterlyser initiativ 
vedrørende kino fra både ansvarlig byråd og Oslo Kinematografer. Bydel Grünerløkka 
henstiller til ansvarlig byråd om å handle i denne saken i tråd med de signaler som er kommet 
fra byrådsleder Lae. Bydelen vil også anmode Oslo Kinematografer om å informere oss om 
deres standpunkt i saken. 
 
H’s forslag til vedtak: 
Byrådet har i lang tid arbeidet for å lokalisere flere kulturaktiviteter til Schouskvartalet. Lokale 
Grünerløkkapolitikere har også arbeidet for å utvikle dette kvartalet for kulturaktiviteter. 
 
På tross av at bydel Grünerløkka dessverre mistet ”Opplevelsessenter for rock” til Trondheim 
gjenstår flere meget interessante prosjekter som vil fremme bydel Grünerløkka som en 
kulturbydel. 
 
Prosjekter som Vørterhuset (øvingshotell/lokaler), scene for folkemusikk og Kreagent 
(kulturbasert næringsliv) er etter hva OKK kjenner til allerede på plass. I tillegg jobbes det med 
et regionalt pop/rocksenter; Oslo kultur- og musikkskole, dansesenter, musikkforretning og 
musikkafe. 
 
Lokalisering av kino til Schouskvartalet inngår som en naturlig del av dette tilbudet, og støttes 
både av byrådsleder, bydel Grünerløkka og bydel Sagene. Saken er behandlet i bystyret, som 
har regulert området til kinodrift. 
 
Bydel Grünerløkka vil arbeide lokalt for tilretteleggelse av forholdene for etablering av en kino 
i dette området, og inviterer Oslo Kinematografer til et samarbeid til beste både for bydelen og 
Oslo Kinematografer.    
 
Oslo Kinematografer har allerede en avtale med Ringneskvartalet om kinodrift, men arealet er 
ikke regulert til dette formål. I tillegg viser vi til bydelsutvalgets tidligere bekymringer for den 
trafikale situasjon rundt Ringneskvartalet, som vil bli ytterligere forverret ved anleggelse av en 
kino. 
 
Da en eventuell regulering av området Ringneskvartalet til kinoformål muligens kan skape  
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innsigelser fra Byantikvar/Riksantikvar, ber OKK administrasjonen sondere hos disse etater for  
om mulig å kartlegge disse myndigheters holdning til reguleringsendring. OKK ber også 
administrasjonen henstille til komiteen for Foreningen Senter for populærmusikk på Schous om 
å arbeide mot alternative driftere av kino i Schouskvartalet.       
 
Vedtak:  

1. H’s forslag 2. avsnitt falt med 3 (1 H, 1 F, 1 V) mot 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) stemmer. 
2. H’s forslag 3. avsnitt vedtatt med 5 (1 H, 1 SV, 1 F, 1 RV, 1 V) mot 2 (A) stemmer. 
3. H’s forslag 7. avsnitt, siste setning, falt med 3 (1 H, 1 F, 1 V) mot 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) 

stemmer. 
4. H’s øvrige forslag og A’s forslag enstemmig vedtatt. 

 
Forslag til uttalelse oversendes bydelsutvalget. 
 
OKK SAK NR. 10/06  PLANER FOR ETABLERING AV SPRØYTEROM. 
REF. BU SAK NR. 30/06. 
Arkivnr. 
 
A’s forslag til vedtak: 
Oppvekst- og kulturkomiteen er gjort kjent med planene om å etablere et sprøyterom i 
Maridalsveien 3, vis a vis X-Ray ungdomskulturhus. Komiteen mener en slik etablering ikke er 
forenlig med å trygge barn og unges oppvekstvilkår og henstiller tiltakshaver om å finne 
alternative lokaler for sprøyterommet.    
 
Vedtak:  
A’s forslag enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til uttalelse oversendes bydelsutvalget. 
 
EVENTUELT. 
 
Administrasjonen opplyste om at det var innført brukerbetaling med klippekort/kr. 20 per gang 
i åpen barnehage. 
 
Sven E. Thorsen (V) opplyste om at partiet hadde fremmet forslag i Kulturkomiteen om å 
overføre Slurpen fra Omsorgsbygg til Kultur- og idrettsetaten, men forslaget fikk kun V’s 
stemme. 
 
Per G. Dahl (A) informerte om møte om kulturutvikling i bydel Grünerløkka 7. mars kl. 18-20 
på biblioteket på Schous plass.  
 
Administrasjonen orienterte om forslag til endring i kriteriesystemet for funksjonsområde 2, 
oppvekst. Saken skal til behandling på bydelsutvalgets møte 16. mars.    
 
Administrasjonen vil sende ut invitasjon til et åpent høringsmøte om barnehagesituasjonen i 
bydelen på Sinsen kulturhus mandag 3. april kl. 18.00. I forkant av møtet organiserer 
administrasjonen befaring i barnehager/barneparker. Oppmøte i bydelsadministrasjonen kl. 
14.00 

 3



 
 

Oslo 07.03.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst- og kulturkomiteen 
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